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 HORNBACHhelpt bij 
Stichting  Buitenhof  

 Van fi etsen tot tuingereed-
schap, alles kan erin: de 
nieuwe blokhut van Stich-
ting Buitenhof In Hardinx-
veld-Giessendam staat als 
een huis! Afgelopen zater-
dag gingen de handen let-
terlijk uit de mouwen bij het 
wooncomplex voor mensen 
met een beperking. Met een 
team van vrijwilligers en de 
benodigde materialen hielp 
Stichting HORNBACHhelpt-
met het opknappen van de 
tuin.

     HARDINXVELD-GIESSEN-
D A M /A L B L A S S E R D A M 
 - “We zijn begonnen met 
het installeren van de blok-
hut”, vertelt Johan de Jong, 
vrijwilliger vanuit Stichting 
HORNBACHhelpt. “Compleet 
met waterafvoerinstallatie. 
Daarna hebben we onkruid 
verwijderd en planten ge-
poot. Ook de bewoners van 
het wooncomplex hielpen 
mee en zorgden ervoor dat 
alle planten voldoende wa-
ter kregen. De tuin ligt er 
echt strak bij en ik ben trots 
dat wij dit project mochten 
oppakken samen met Stich-

ting Buitenhof!”
  Kees van Houwelingen, 
voorzitter van Stichting Bui-
tenhof, laat weten: “We zijn 
Stichting HORNBACHhelpt 
ontzettend dankbaar. Dit 
wooncomplex is sinds no-
vember 2017 in gebruik, maar 
de puntjes moesten nog op 
de i worden gezet. Dankzij 
de hulp van HORNBACHhelpt 
kunnen de jongeren deze 
zomer volop genieten in de 

tuin. Bovendien kunnen zij 
hun aangepaste driewie-
lerfi etsen nu droog stallen, 
wat de levensduur aanzien-
lijk verlengt. Ook het tuinge-
reedschap en de tuinkussens 
kunnen droog worden opge-
borgen. Echt fantastisch!”

    Over de stichting
    Stichting HORNBACHhelpt 
is een ona� ankelijke stich-
ting die als doel heeft samen 

te bouwen aan een mooie 
samenleving. Dat doet de 
stichting door maatschap-
pelijke projecten die gebaat 
zijn bij bouw-, renovatie- 
en/of tuingerelateerde op-
lossingen, te ondersteunen 
met inzet van vrijwilligers en 
materialen. De stichting met 
ANBI-status is opgericht in 
2017. Meer informatie over 
HORNBACHhelpt is te vinden 
op www.hornbachhelpt.nl.   

 Vrijwilligers knappen tuin op van wooncomplex voor mensen met beperking. (Foto: pr)   

 Simone van Heeren is een nieuw bestuurslid van De Verhuisfamilie. Ze 
gaat enthousiast aan de slag bij dit goede doel. (Foto: Privé)   

 Nieuw bestuurslid 
voor  De Verhuisfamilie  
  ALBLASSERDAM  - Stichting 
De Verhuisfamilie heeft een 
nieuw bestuurslid verwel-
komd: Simone van Heeren. 
Zij is deze week aan de slag 
gegaan voor dit goede doel, 
waarvan het kantoor geves-
tigd is in Alblasserdam. In het 
dagelijks leven werkt Simone 
als gemeentesecretaris / al-
gemeen directeur bij de ge-
meente Alblasserdam. Toen ze 
gevraagd werd om als vrijwilli-
ger aan de slag te gaan voor De 
Verhuisfamilie was ze meteen 
enthousiast. Simone is daar-
mee de opvolger van Yvonne 
Bieshaar, zij nam eerder dit 
jaar afscheid als bestuurslid 
van de stichting.

De Verhuisfamilie ondersteunt 
mensen die door omstan-
digheden moeten verhuizen, 
maar daar niet de middelen 
en het netwerk voor hebben. 
Hoewel het kantoor van De 
Verhuisfamilie gevestigd is 
in Alblasserdam, worden er 
hulpvragen vanuit heel Neder-
land in behandeling genomen. 
Een aanvraag kan alleen door 
een hulpverlener worden in-
gediend en wordt vervolgens 
gescreend door de vrijwilli-
ge coördinatoren van De Ver-
huisfamilie. Zij gaan daarna op 
zoek naar een Erkende Verhui-
zer die belangeloos mee wil 
werken. Meer info:
www.verhuisfamilie.nl. 

 Van de redactie   

 INZETTEN VOOR DIT GOEDE DOEL   

 Stuur ook een foto in naar: www.de-vonk.nl   

 Wat gebeurde er nog meer  deze week?  

 Mevrouw S. de Koning-Verschoor in Bleskensgraaf werd 
donderdag 5 juli 100 jaar. Burgemeester Dirk van der Borg en 
echtgenote feliciteerde haar met een mooie bos bloemen.   

 Het echtpaar Houweling-Houweling in Oud-Alblas was op 10 
juli 50 jaar getrouwd. Burgemeester Dirk van de Borg en zijn 
vrouw brachten het bruidspaar een felicitatiebezoek.   

 Na 175 jaar weg bij De Willem   
  REGIO  - Aan het einde van het schooljaar vertrekken er altijd wel een aantal docenten, deze keer waren het er maar liefst 
zeven bij het Willem de Zwijger College, die met elkaar 175 werkzame jaren hebben. Vijf gaan met pensioen. Conny 
Elenbaas gaat verhuizen naar Frankrijk en Henk Capel gaat elders.  Van links naar rechts: Susi Zumstein, Wessel Jansma, 
Ellen Rodenrijs, Gerda Nagtegaal en Johan Bruin. Niet op de foto Conny Elenbaas en Henk Capel. (foto: Marijke Klunder)  


